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Verslag vergadering Verenigde Wijken 03/05/2022 
 

1. Algemeen 
 

➔ Aantal aanwezigen: 12 (uit 9 wijkcomités) 

o 5 van deze wijkcomités waren ook aanwezig op de startvergadering; 

o De aanwezige wijkcomités kwamen uit verschillende gebieden (Centrum, Meiboom-

Rodenbach, Krottegem, Rumbeke); 

o Een 8-tal geïnteresseerden konden nog geen van de voorbije vergaderingen bijwonen. 

 

➔ De aanwezigen hebben de wens om snel concreet met de werkgroep aan de slag te gaan.  

2. Aftoetsen doelstellingen en engagementen 
 
Tijdens het eerste luik van de vergadering werd teruggekomen op de doelstellingen van de werkgroep 
Verenigde Wijken die tijdens de startvergadering aan bod kwamen. Hierbij werden telkens de inhoud 
van de doelstelling alsook de engagementen van respectievelijk de Stad en respectievelijk de 
werkgroep afgetoetst. 
 
Er kwamen geen grote opmerkingen rond de geformuleerde doelstellingen en de invulling bleek 
overeen te stemmen met de verwachtingen van de aanwezigen. 
Aanvullend werd bij de doelstelling ‘Ondersteunen’ de vraag gesteld naar betere (informatie rond) 
financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld: In functie van de planning van de boekhouding is het 
aangewezen om budget in januari te krijgen. Bovendien werd vermeld dat men vaak lang dient te 
wachten op (antwoord omtrent de aangevraagde) subsidies. Ook geven de wijkcomités aan dat het 
papierwerk uitgebreid en omslachtig/stug is. De praktische ondersteuning en registratie moet vlotter 
kunnen. Daarnaast kwam tijdens de vergadering de wens tot informatiedeling en informeren naar 
voor. Zo bestaat de vraag naar een duidelijker subsidieaanbod- of overzicht (ruimer dan de subsidies 
vanwege de Stad). 
 
Mogelijke thema’s: 
 

• Consultatie van de werkgroep rond Dag van de Buren en de invulling van deze dag; 

• Zone 30 in een woonwijk → mobiliteit op zich is niet een thema om ter discussie op te nemen 

in de werkgroep maar wijken informeren over het aanvragen van zone 30 in woonwijken waar 

er draagkracht kan aangetoond worden, kan wel bekeken worden.   
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3. Brainstorm structuur van de werkgroep 
 

3.1. Scenario’s samenstelling wijkraad:  
 
Scenario 1: Éen vaste kern (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur) + werkgroep 
 

Scenario 1: Algemene vergadering + 
werkgroepen + raad van bestuur 

o Eén vaste kern   
 

 
Bron1 

 
 

 Feedback: 

 

- Te weinig betrokkenheid? Goed om te starten maar op termijn misschien minder werkbaar; 

- Raad van Bestuur: is snel een gesloten groep → moet een open groep zijn (open voor nieuwe 

deelnemers); 

- Voorstel lidmaatschap:  

o Maximaal 5-7 wijken vertegenwoordigd en elk jaar werken met een beurtrolsysteem; 

o Werken met een vaste structuur; 

o Engagement: om de 6 jaar? Is misschien wel een groot engagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bron: Van Roy, W. (2022, 13 januari).  Adviesraden: Meer open, flexibel en projectmatig. Webinar VVSG.[Powerpoint-slides]. 
De Wakkere Burger. Geraadpleegd op 29 april 2022 van https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/hervorming-adviesraden. 
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Scenario 2: Kern +  (open) adviesraden  
 

Scenario 2: Betrokken kern van 
voortrekkers + breed netwerk  

o Open lidmaatschap 
naargelang agenda  

o Wolk van 
geïnteresseerden/specialisten  

 
 
Bron2 

 
 Feedback: 

- Er kan gewerkt worden met een thematisch overleg en ad hoc werkgroepen. 

o Deze werkgroepen kunnen samengesteld worden indien de vraag zich voordoet; 

o Het lidmaatschap van deze werkgroepen wordt opengesteld voor alle wijkcomités 

(via een afzonderlijke oproep); 

o Er kunnen ook minder werkgroepen zijn; 

o Vraag naar voldoende leden om op deze manier te kunnen werken. 

- Opmerkingen:  

o Niet te veel engagement verwachten van de deelnemers; 

o Scenario 2 kan een mogelijkheid zijn in de beginfase. 

Scenario 3: Open + specialisatie + groep van geïnteresseerden 
 

Scenario 3:  Kern + specialisatie in 
werkgroepen  

o Met nuttige ervaring en 
kennis  

o Vraag invulling: welke 
werkgroepen?  

 
Bron3 

 
2 Bron: Van Roy, W. (2022, 13 januari).  Adviesraden: Meer open, flexibel en projectmatig. Webinar VVSG.[Powerpoint-slides]. 
De Wakkere Burger. Geraadpleegd op 29 april 2022 van https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/hervorming-adviesraden. 
3 Bron: Van Roy, W. (2022, 13 januari).  Adviesraden: Meer open, flexibel en projectmatig. Webinar VVSG.[Powerpoint-slides]. 
De Wakkere Burger. Geraadpleegd op 29 april 2022 van https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/hervorming-adviesraden. 
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 Feedback: 

- De samenstelling van de werkgroep mag niet te los zijn, een vaste kern is vereist; 

- Scenario 3 is te los, te vrijblijvend en heeft weinig structuur; 

- Bezorgdheden rond aanwezigheden in de groep: er is een grote groep mensen nodig voor 

een dergelijke structuur. 

3.2. Vertegenwoordiging  
 

• Per gebied een vertegenwoordiger? 

o Ideaal scenario; 

o Echter: niet alle gebieden zijn momenteel aanwezig/hebben de eerste vergaderingen 

bijgewoond/ zijn geïnteresseerd om dit engagement aan te gaan; 

o Daarnaast zijn er meerdere personen en wijkcomités uit bepaalde gebieden 

aanwezig maar zijn andere gebieden en wijkcomités niet vertegenwoordigd; 

• Moet het wel representatief zijn? Of kunnen we ook verder met de geëngageerde mensen?  

 

4. Conclusie en next steps 
 
Tijdens de vergadering werden volgende zaken overeengekomen: 
 

- Structuur/samenstelling:  

o Er zal gewerkt worden met een vaste kerngroep; 

o Daarnaast kunnen er doorheen de tijd ad hoc werkgroepen per thema opgericht 

worden; 

o Één vaste vertegenwoordiger per (geïnteresseerd) wijkcomité in de kerngroep (in 

functie van de continuïteit van deze kern). In de werkgroepen kunnen andere leden 

ook aansluiten. 

 

- Frequentie: kerngroep komt 4 keer per jaar samen; 

 

- Verder traject: 

 

o We voorzien nog een laatste oproep naar andere wijkcomités om aan te sluiten. De 

doelstellingen en structuur staan vast en worden aan de geïnteresseerden 

toegelicht/voorgesteld. 

▪ Bv. Google formulier met vraag naar interesse en engagement; 

▪ Officiële uitnodiging per brief naar de voorzitters van de wijkcomités; 

▪ Voor eventuele ad hoc-groepen wordt later een afzonderlijke ruime oproep 

gedaan. 

o In juni wordt een nieuwe bijeenkomst op dinsdagavond gepland. 

▪ Agenda:  

• Afsprakenkader uitwerken; 

• Bekijken rond welke thema’s de werkgroep wenst te werken; 

• Vanuit de Stad: overzicht bieden van alle wijkcomités 

(overzichtskaart) en weergave gemiddeld aantal activiteiten… (zicht 

op werking verschillende wijkcomités).  


